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رحلة عشرين عاما للتحول إلى اقتصاد السوق
مصر 2016 - 1996

القطاع اخلاص..
قاطرة النمو والتنمية
يناير 2018

مركز المشروعات الدولية الخاصة " "CIPEهو جزء من غرفة التجارة األمريكية في واشنطن،
يعمل على بناء المؤسسات الالزمة لإلصالح االقتصادي القائم على اقتصاد السوق .ومنذ نشأته في
 ،1983تعاون المركز مع قيادات جمعيات األعمال وصانعي القرار ومؤسسات اإلعالم ومراكز
البحوث االقتصادية واألكاديمية في بناء األطر القانونية والمؤسسية الداعمة لبيئة مناسبة لتوسيع
القاعدة االقتصادية .ومن أهم القضايا األساسية التي يتعاون فيها المركز مع شركائه المحليين
تعزيز مفاهيم وممارسات حوكمة الشركات ومواطنة الشركات ،والنزاهة والشفافية ،وكذلك
تدعيم البنى المؤسسي لجمعيات األعمال ،وحقوق الملكية ،وايجاد حلول للتعامل مع قضايا قطاع
االقتصاد غير الرسمي وغيرها من الموضوعات المرتبطة ببناء مجتمع اقتصادي سليم تنعكس
آثاره على حياة المواطنين.
الموقع باللغة العربية www.cipe-arabia.org :
الموقع باللغة االنجليزية www.cipe.org :

* هذا اإلصدار هو الجزء الثاني من سلسلة مكونة من ثالثة أجزاء تطرح أهم مالمح عمل
مركز المشروعات الدولية الخاصة في مصر خالل العشرون عاما الماضية .ويُلقي هذا
الجزء الضوء على أهمية القطاع الخاص في النمو والتنمية في إطار ما أنجزه المركز من
برامج وأنشطة.

مقدمة
جاءت بداية عمل مركز المشروعات الدولية الخاصة في مصر مع بدايات توجه مصر
من نظام اقتصادي يتسم بمركزية القرار االقتصادي إلى نظام يستند إلى تفاعل آليات
وأدوات اقتصاد السوق مع وجود دور أكبر للقطاع الخاص .ومع هذا التوجه الجديد شاعت
مفاهيم خاطئة حول اقتصاد السوق ،عمل المركز على تصحيحها على النحو التالي:
1 .1اقتصاد السوق ال يعني غياب دور الدولة ،بل تمكينها من القيام بدورها األصيل
في تنظيم األدوات الحاكمة للسوق وضمان النزاهة والمنافسة وإنفاذ القانون.
2.2اقتصاد السوق ال يعني أن القطاع الخاص فئة واحدة ذات مصالح وأولويات وقدرات
واحدة .فعلى النقيض ،فإن القطاع الخاص متعدد من حيث الحجم وطبيعة العمل
والمصالح والقدرات.
3.3اقتصاد السوق ال يعني االكتفاء بتحرير التجارة ووجود شركات كبيرة تستحوذ
على حجم كبير من السوق.

القطاع اخلاص..
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القطاع اخلاص..
قاطرة النمو والتنمية

وقد سعى المركز من خالل العديد من الترجمات والندوات الفكرية والمؤتمرات
واللقاءات واإلصدارات المتنوعة والمقاالت والتدوينات على توضيح وتفسير المقصود
باقتصاد السوق

رحلة عشرين عاما
للتحول إلى اقتصاد السوق
مصر 2016 - 1996

يوجد باملوقع العربي ملركز املشروعات الدولية اخلاصة www.cipe-arabia.org
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أكثر من ألف إصدار ،ويزوراملوقع أكثر من ستني ألف زائر شهريا.
العدد اخلامس والعشرون
من مجلة " اإلصالح
االقتصادي"

كتاب «الرأسمالية الطيبة
الرأسمالية اخلبيثة..
اقتصاديات النمو والرخاء»

واستدراكا لما سبق ،فكما أنه ال يمكن اختزال اقتصاد السوق في وجود دور فعال
للقطاع الخاص ،نضيف أنه ال يمكن أيضا وجود اقتصاد سوق دون دور فعال للقطاع
الخاص وذلك لألسباب التالية:
 -القطاع الخاص بكافة أحجامه هو المصدر الرئيسي للتوظيف وبالتالي توزيع ثمارالتنمية على أكبر عدد من المواطنين.
 -مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات والمنتجات يؤدي إلى المنافسةوبالتالي تحسين جودة المنتج أو الخدمة وتحفيض سعرهما.
 -القطاع الخاص وباألخص القطاع الذي يقع تحت تصنيف ريادية األعمال يؤديإلى االبتكار وتطوير مستوى الخدمات والمنتجات وتنوعها ،واالبتكار يؤدي إلى
تقدم األمم.
 -تهيئة بيئة األعمال لنمو القطاع الخاص يرفر على الدولة أعباء مالية ممكناالستفادة بها في تمويل الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والمواصالت ويكون
تمويل ذلك من حصيلة الضرائب التي يدفعها القطاع الخاص عن أرباحه ،وكلما
زادت األرباح زادت الحصيلة الضريبية التي يمكن االنتفاع بها في تمويل الخدمات
العامة.
 -خلق بيئة صالحة لعمل القطاع الخاص يؤدي إلى جذب استثمارات وطنية وأجنبيةتعود بالفائدة على المواطنين.
وبالتالي فإن نجاح المركز في عمله على ترسيخ اقتصاد السوق في مصر اعتمد بشكل
كبير على دعم دور القطاع الخاص والعمل المباشر مع هذا القطاع في مصر.
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قراءات ذات صلة:

 -صناعة القرار االقتصادي

الفرص والتحديات أمام القطاع اخلاص املصرى في بداية العقد األخير من القرن العشرين

رحلة عشرين عاما
للتحول إلى اقتصاد السوق
مصر 2016 - 1996

قراءات ذات صلة:

 -إجراء حتليل التكلفة :دليل عملي ملنظمات األعمال

-إعالن الدولة عن االنتقالمن اقتصاد مركزي إلى
اقتصاد سوق
 -تعدد الموارد الكامنةباالقتصاد المصري

الفرص
نقاط القوة
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-رغبة مجتمع األعمال في التوافق مع التحول نحو إقتصاد سوق--دعم المجتمع الدولي لمساندة مصر فى هذا التحول

نقاط الضعف

القطاع اخلاص..
قاطرة النمو والتنمية

التحديات

-ضعف الهياكلالمؤسسية للقطاع الخاص
 -قلة أو ضعف االستثماراألجنبى
 -عدم جاهزية العمالةالمصرية

-عدم جاهزية مجتمع االعمال-عدم توافق البيئة التشريعية مع متطلبات اقتصاد السوق. -صعوبة االشتراك في العملية االقتصادية -كبرحجم قطاع االعمال العام ومديونياته الكبيرة-عدم وجود تمثيل للقطاع الخاص في عملية اتخاذ القرار --ثقافة عامة على غير وعى كاف بدورالقطاع الخاص

القطاع اخلاص..
قاطرة النمو والتنمية

اليوم وبعد ما يقرب من  25عاما من تبنى مصر اقتصاد السوق:
- -أصبح القطاع الخاص بكافة أحجامه المصدر الرئيسي للتشغيل.

رحلة عشرين عاما
للتحول إلى اقتصاد السوق
مصر 2016 - 1996

 -أصبح هناك دور واضح للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيالتنمية االقتصادية تم وضعه في إطار مؤسسي بل وأدركت الدولة دور هذا
القطاع في عملية النمو والتنمية.

7

 -أصبح القطاع الخاص شريكا في عملية النمو والتنمية. -أصبح هناك تشريعات وأطر مؤسسية مواتية لتنشيط ونمو القطاع الخاص. -أصبح هناك أدراك لدى القطاع الخاص بأهمية تحديث إدارته الداخلية وتطبيقأفضل ممارسات الحوكمة ومواطنة الشركات.
 -أصبح القطاع الخاص شريكا في عملية اتخاذ القرار االقتصادي. -أصبح مفهوم ريادية األعمال شائعا وعناصر البيئة المناسبة لنموه معروفة.- -أصبح هناك نصوص واضحة في الدستور المصري داعمة القتصاد السوق.

قراءات ذات صلة:

 خلق بيئة ناجحة لريادية األعمال -إصالح النظم املؤثرة في ريادية األعمال في مصر

القطاع اخلاص..
قاطرة النمو والتنمية
رحلة عشرين عاما
للتحول إلى اقتصاد السوق
مصر 2016 - 1996
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هذا التغير الذي حدث خالل العشرين عام الماضية لم يكن وليد الصدفة بل كان نتاج
عدداً من التجارب بعضها الناجح وبعضها غير الموفق .وقد مرت مصر خالل العشرين
عاماً الماضية بظروف اجتماعية واقتصادية تأثر خاللها االقتصاد ولكن استطاع القطاع
الخاص مواجهة العديد من التحديات واالضطرابات التي مرت على البالد.
وقد اعتمدت استراتيجية المركز في تنمية اقتصاد السوق من خالل دعم القطاع الخاص
علي ركيزتين أساسيتين وهما تقوية القطاع الخاص من الداخل وبناء قدراته باإلضافة
إلى تهيئة البيئة التشريعية والمناخ االستثماري لتفعيل مشاركة القطاع الخاص .وبرغم
النجاحات التي تحققت والتغير الملموس في وضع القطاع الخاص حالياً إال أن الكثير من
اإلصالحات المتبقية في هذا الشأن.

تنمية القدرات الداخلية للقطاع اخلاص
ساعد المركز في بناء القدرات الداخلية للقطاع الخاص من خالل تقوية منظمات األعمال
التي تمثل صوت القطاع الخاص ومن أمثلة ذلك:
منظمات األعمال:
فيما عدا اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ،كانت منظمات األعمال ذات
العضوية الطوعية تكاد تنحصر في جمعيتين على مستوى الجمهورية مما يجعل صوت
القطاع الخاص المصري قاصرا عن التعبير عن أولويات القطاع الخاص بكافة أحجامه
وقطاعاته في بداية التسعينيات من القرن العشرين.
تكمن أهمية التعددية في منظمات األعمال إلى إحداث توازن في أولويات القطاع الخاص
ككل وعدم انحصار السياسات االقتصادية في التعبير عن مصالح فئة معينة أو حجم
معين من القطاع الخاص على حساب القاعدة األوسع من المشروعات الخاصة.
ومن خالل عمل المركز على تدعيم صوت القطاع الخاص من خالل منظمات األعمال
الممثلة له ،قام المركز بتعزيز مفهوم استقاللية منظمات األعمال ووضع برامج لخدمة
أعضاء تلك الجمعيات وتأهليها لتكون شريكا للدولة في اقتراح السياسات االقتصادية
المناسبة لنمو القطاع الخاص.

القطاع اخلاص..
قاطرة النمو والتنمية
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أهم إجنازات املركز في مجال الدعم املؤسسي ملنظمات األعمال

احتاد الصناعات املصرية

القطاع اخلاص..
قاطرة النمو والتنمية
رحلة عشرين عاما
للتحول إلى اقتصاد السوق
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امتدت الشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية منذ عام  1993وبرنامج مساندة اتحاد
الصناعات المصرية هو أول برامج المركز في مصر حقق نجاحا ملموسا في تمثيل
االتحاد للقطاع الخاص الذي كان في بدايات نموه في بداية التسعينيات .من أهم إنجازاته
انتقال مقر االتحاد إلى مقر مجهز بأحدث أدوات اإلدارة الحديثة ووضع لوائح تنفيذية
داخلية تتفق مع أسلوب اإلدارة الحديث ،كما تشكلت لجان داخلية تعبر عن أولويات
القضايا التي تهم القطاع الخاص باإلضافة إلى دعم الجهاز التنفيذي لالتحاد .ونذكر هنا
على وجه التحديد أن اتحاد الصناعات المصرية كان أول منظمة أعمال مصرية تضع
أجندة أعمال وطنية عام  1999تحدد من خاللها السياسات االقتصادية الواجب تعديلها
ووضع مقترحات محددة لماهية التعديالت المطلوبة .كما قام اتحاد الصناعات منذ 2014

قراءات ذات صلة:

 التحول نحو اقتصاد غير نقدي:اخلريطة التنفيذية
امللتقى االستراتيجي األول لقيادات احتاد الصناعات املصرية ،ديسمبر 2014

بمباردة تؤدي إلى تغيير هيكلي في االقتصاد المصري ينعكس بالضرورة ايجابا على
عدة أصعدة وهي مبادرة التحول إلى اقتصاد غير نقدي.
جمعية شباب األعمال املصرية

القطاع اخلاص..
قاطرة النمو والتنمية

اهتم المركز منذ عام  2000بمساندة فئة شباب األعمال ألنهم القاطرة التي ستدفع مصر
إلى مستقبل أفضل ،فقام بمساندة جمعية شباب األعمال لعشر سنوات متواصلة منذ نشأنها
رسميا عام  ،2001والزالت الجمعية المصرية لشباب األعمال من أهم الجمعيات المعبرة عن
هذه الفئة العمرية ويرجع الفضل في ذلك إلى قوة البنية المؤسسية التي تتمتع بها الجمعية.
ومن أهم إنجازات الجمعية التي تمت بمساندة من مركز المشروعات الدولية الخاصة
قيامها بوضع أجندة أعمال وطنية منذ  ،2003تم تحديثها بصورة سنوية وكانت من أهم
المرجعيات في تتبع التشريعات المواتية لنمو القطاع الخاص.

رحلة عشرين عاما
للتحول إلى اقتصاد السوق
مصر 2016 - 1996
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قراءات ذات صلة:

إطالق «دليل إرشادى للمواطنة الشركات في مصر» ،أبريل 2010

 -دليل القطاع اخلاص لتطبيق الشفافية

القطاع اخلاص..
قاطرة النمو والتنمية
رحلة عشرين عاما
للتحول إلى اقتصاد السوق
مصر 2016 - 1996
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قراءات ذات صلة:

 أجندة األعمال الوطنية  2013ملواجهة تعثراملشروعات الصغيرة واملتوسطة

كما ساعد مركز المشروعات جمعية شباب األعمال في وضع أول دليل لحوكمة
الشركات العائلية في العالم العربي ( )2005والزال هذا الدليل مرجعا هاما للشركات
العائلية التي ترغب في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة حرصا على استمرار الشركة
ونموها فيما بعد الجيل الثالث .كذلك من األعمال الهامة التي قامت بها الجمعية بمساندة
مركز المشروعات إصدار دليل إرشادى للشركات لكيفية وضع برامج داخلية لمواطنة
الشركات ( )2010وإصدار دليل للمشروعات الجديدة والقائمة للحصول على تمويل ()2008
باإلضافة إلى دليل الشفافية ( )2011التي تقوم الشركات بمقتضاه بوضع معايير وإجراءات
داخلية تضمن عدم انخراط الشركات في ممارسات الفساد.
احتاد جمعيات التنمية االقتصادية

يضم اتحاد جمعيات التنمية االقتصادية ما يزيد عن  80منظمة أعمال كأعضاء على
مستوى الجمهورية ،تنتشر في 20محافظة ،حيث تعمل في مجال التنمية االقتصادية من
خالل اقتراح سياسات داعمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة .ويعتبر اتحاد جمعيات
التنمية االقتصادية فريدا من نوعه في مصر الهتمامه بتشجيع االستثمار على المستوى
المحلي ،أي على مستوى المحافظات ،واستطاع المركز بالتعاون مع االتحاد إصدار
العديد من أجندات األعمال الوطنية منذ  2006وحتى اليوم ،والتي تبنت الحكومة أغلب
توصياتها .كما قام االتحاد بمساندة من مركز المشروعات في طرح حلول واقعية لقضايا
جوهرية مثل قضايا إدماج القطاع غير الرسمي وتقنين أوضاع الباعة الجائلين .أما عن
البنية المؤسسية لالتحاد ،فقد شهدت من خالل المساندة المستمرة من المركز تطورا
ملموسا سمح لالتحاد بالتعبير األمين عن القضايا التي تخص المشروعات الصغيرة وضع
االتحاد في عضوية مجالس استشارية للحكومة المصرية .واهتم االتحاد بمسألة حوكمة

القطاع اخلاص..
قاطرة النمو والتنمية
رحلة عشرين عاما
للتحول إلى اقتصاد السوق
مصر 2016 - 1996

13
ندوة «سياسات اإلصالح ..والصناعات املصرية» فبراير 2008

الجمعيات األهلية فتشارك مع المركز في وضع أول دليل مصري لحوكمة الجمعيات
األهلية بما يتفق مع القانون المصري.
جمعية أعمال اإلسكندرية

بدأ التعاون مع جمعية أعمال اإلسكندرية عام  2004عندما قامت الجمعية باإلشتراك مع
مركز المشروعات في أول تدريب لحوكمة الشركات العائلية نتج عنه تبني معظم
الشركات المشاركة فى التدريب لبعض معايير الحوكمة الداخلية .ومازلت تعمل
الجمعية في تدعيم تلك األنشطة باإلضافة إلى دورها الرائد في تقديم برامج التمويل
متناهي الصغر .واشتركت الجمعية مع المركز في تنفيذ أحدى فعاليات المنتدى
االقتصادي لمصر بكرة حوا إصالح بيئة األعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قراءات ذات صلة:

  16توصية قابلة للتطبيق من أجل مناخ األعمالللمشروعات الصغيرة واملتوسطة

حوكمة اجلمعيات األهلية
القطاع اخلاص..
قاطرة النمو والتنمية
رحلة عشرين عاما
للتحول إلى اقتصاد السوق
مصر 2016 - 1996
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أصدر المركز دليل حوكمة الجمعيات األهلية بمشاركة واسعة من العديد من الجمعيات
على مستوى الجمهورية خاصة اتحاد جمعيات التنمية االقتصادية ومركز الدراسات
السياسية واالستراتيجية باألهرام معبراً عن الواقع المصري آخذا في االعتبار التجارب
الدولية .وقد احتوى الدليل على أهمية العضوية باعتبار أعضاء الجمعية م اُّلكا لها ودور
الجمعية العمومية للجمعيات ،ودور مجلس اإلدارة ،ودور مراقب الحسابات ،ولجان الرقابة
والمراجعات الداخلية ،وطرق اإلفصاح والشفافية ،ومنع تضارب المصالح والحد من الفساد
داخل الجمعيات
وقد نظم المركز عدة برامج تدريبية على محتوى الدليل لمساعدة الجمعيات األهلية على
تبنى معايير الحوكمة والشفافية.

قراءات ذات صلة:

 دليل حوكمة اجلمعيات في مصرإطالق «دليل حوكمة اجلمعيات األهلية في مصر»  ،سبتمبر 2011

حوكمة الشركات
تقوم حوكمة الشركات أساسا على تحديد العالقة بين المستثمرين ،ومجالس اإلدارة،
والمديرين وحملة األسهم وغيرهم .وتهدف إلى زيادة قيمة استثمارات حملة األسهم إلى
أقصى درجة ممكنة على المدى الطويل وحماية مصالح صغار المساهمين .وذلك عن
طريق تحسين مستوى الشفافية واإلفصاح وترشيد اتخاذ القرارات فيها.

القطاع اخلاص..
قاطرة النمو والتنمية
رحلة عشرين عاما
للتحول إلى اقتصاد السوق
مصر 2016 - 1996

ومن هذا المنطلق فإن مزايا الحوكمة للمجتمع تكمن في تشجيع االستثمار والتنمية
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بدأ المركز العمل على تأسيس حوكمة الشركات في مصر منذ عام  2000واستمر
ألكثر من عشر سنوات لتأسيس مبادئ الحوكمة وأفضل الممارسات وإتاحة المعرفة
فأصبح المركز مرجعا رئيسيا للمعرفة باللغة العربية في مجال الحوكمة سواء كانت
حوكمة شركات مساهمة أو حوكمة جمعيات أهلية أو حوكمة شركات عائلية.

ومن أهم إنجازات المركز في مجال حوكمة الشركات:
 -العمل مع وزارة التجارة والتعاون الدولي عام  2003في اعتماد مصطلح "حوكمةالشركات" من مجمع اللغة العربية فال يمكن تبني تطبيقات وممارسات دون
وجود كلمة يتفق عليها باللغة العربية ،فغياب الكلمة يعنى غياب المفهوم.

قراءات ذات صلة:

 دليل قواعد ومبادئ حوكمة الشركات في جمهوريةمصر العربية
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 -إصدار دليل لقواعد حوكمة الشركات المصرية وكان أول دليل يوضع باللغةالعربية يأخذ في اعتباره القواعد الدولية وفي نفس الوقت ممارسات الشركات
المصرية وقدرتها على التطبيق التدريجى لتلك القواعد.
 -قامت وزارة االستثمار في أكتوبر  2005باعتماد الدليل ليكون الدليل الرسميلحوكمة الشركات في مصر.
 -وضعت البورصة المصرية معايير الحوكمة ضمن شروط اإلدراج في البورصةلتحسين األداء وجذب االستثمارات.
 -وضع دليل تفصيلي لحوكمة الشركات العائلية مما أدى إلى تطبيق الحوكمةفي كبرى الشركات العائلية المصرية.
 -إصدار أول دليل لحوكمة المستشفيات تم تبنيه من قبل وزارة الصحة المصريةوبعض المستشفيات العامة وأصبح مرجعا لدول أخرى.
 -نشر المعرفة باللغة العربية حول مفهوم الحوكمة من خالل العديد من الدراساتوالمدونات وأوراق السياسات والترجمات والمراجع الخاصة بحوكمة الشركات.

قراءات ذات صلة:

احلصول على متويل

 -مبادئ وقواعد احلوكمة في املستشفيات

أدرك المركز وشركائه أهمية تنوع مصادر تمويل المشروعات الناشئة والقائمة
منذ بدايات  2000فقام بعدة مبادرات لتعريف تلك المشروعات بمصادر التمويل المتاحة
والممكنة وما يجب عليهم اتخاذه من إجراءات داخلية تمكنهم من الحصول على التمويل
المطلوب لبداية مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

 -دليل حوكمة الشركات العائلية

دليل الشركات الصغيرة واملتوسطة للحصول على متويل

قام المركز بالتعاون مع الجمعية المصرية لشباب األعمال في  2006إعداد دليل الحصول
على التمويل الذي تضمن ما يجب مراعاته عند التقدم إلى جهات التمويل وما هو المطلوب
حسب نوع مؤسسة التمويل باإلضافة إلى المتطلبات العامة للبنوك ولشركات التأجير
التمويلي وشركات التخصيم واالستثمار المباشر وغيرها .كما قدم الدليل كيفية إعداد
خطط العمل واإلدارة المالية للشركات بشكل عام .واستطاعت العديد من الشركات
تعظيم قدراتها التمويلية بعد المشاركة في البرامج التدريبية التي أعدها المركز لشرح
الدليل في مختلف محافظات الجمهورية .وخالل إعداد الدليل ،تم تناول متطلبات إنشاء
بورصة النيل لتوسيع قاعدة المدرجين في البورصة المصرية وذلك من خالل عدة ورش
عمل ومؤتمرات اشتركت فيها الجمعية المصرية لشباب األعمال ومنتدى ريادية األعمال
باإلسكندرية والبورصة المصرية وهيئة سوق المال ووزارة االستثمار.

القطاع اخلاص..
قاطرة النمو والتنمية
رحلة عشرين عاما
للتحول إلى اقتصاد السوق
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قراءات ذات صلة:

 دليل الشركات الصغيرة واملتوسطة للحصولإطالق «دليل الشركات الصغيرة واملتوسطة للحصول على متويل»  ،مارس 2010

على متويل

تطبيق متويلي Tamweely
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عمل المركز في  2016و  2017على إنشاء تطبيق هاتفي باللغة العربية بمساندة من البنك
الدولي يساعد أصحاب المشروعات وجهات التمويل المصرفية وغير المصرفية على
الوصول لبعضهم البعض من خالل عرض المشروعات الباحثة عن التمويل في جانب،
وعرض فرص التمويل المتاحة من قبل الممولين في الجانب اآلخر .باإلضافة إلى كون
تطبيق تمويلى يلعب دور السوق الذى يلتقي فيه طالب التمويل مع مقدم التمويل ،يقدم
التطبيق محتوى تعليمي في شكل قراءات ونماذج تعرض أمثلة لمشروعات ونماذج لقوائم
يمكن للمستخدم االستعانة بها عند إعداد خطته ،وذلك لتأهيل صاحب المشروع للحصول
على تمويل كما تقدم للممولين المهتمين باالستثمار في المشروعات كيفية اختيار ما
يناسب شروطهم.
وقد لجأ المركز في إنشاء تطبيق تمويلي إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوصيل
أكبر عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمؤسسات التمويلية.

إطالق تطبيق وموقع «متويلي» ،مايو 2017

مواطنة الشركات
الحظ مركز المشروعات الدولية الخاصة من خالل عمله بمصر تشوه مفهوم المسئولية
االجتماعية للشركات الذي تم اختزاله في بعض المشاريع الخيرية بعيدا عن عناصر
المفهوم األصلى له ،فقام المركز بالتعاون مع الجمعية المصرية لشباب األعمال على
تقديم مفهوم مواطنة الشركات ليخدم المجتمع والدولة والشركات في دليل صدر عام
 2011من ثالثة أجزاء يضم تعريف بالمفهوم ودليل يرشد الشركات لكيفية وضع وتنفيذ
برامج لمواطنة الشركات بالقطاع الخاص المصري.
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جاء أول برنامج تدريبى على ريادية األعمال بالتعاون مع كلية االقتصاد والعلوم السياسية
بجامعة القاهرة والجمعية المصرية لشباب األعمال عام  2003حيث قامت الجامعة بدور
ريادي في تقديم المفهوم ووضع منهج لتدريب الطالب على العمل الحر.
وتوالى عمل المركز في دعم ريادية األعمال من خالل عدة أنشطة متتالية أهمها برنامج
"افهم" حيث تم وضع سلسلة من الكتب التعليمية المبسطة باللغة العربية لطالب المدارس
من الفئة العمرية  14إلى  20سنة للتعليم على مهارات التفكير واتخاذ القرار وكيفية بدء
وإدارة المشروعات الخاصة .وباإلضافة إلى كتب الطالب تم إصدار كتب للمعلمين
تحتوي على مادة إرشادية لكيفية تدريس الطالب وتعليمهم على استخدام "افهم" .وقد
أظهرت بعض المدارس الحكومية في محافظات المنيا وبورسعيد والقاهرة باإلضافة إلى
كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالتعاون مع جمعية نهضة المحروسة وجمعية النيل بدراوى
للتعليم حماسة كبيرة في توفير البرنامج على نطاق واسع حيث تم استخدامه من أصحاب
مشروعات قائمة بالفعل تتجاوز تلك الفئة العمرية.

قراءات ذات صلة:

 -مواطنة الشركات ..من النظرية إلى التطبيق

نيفني :أحد قصص جناح برنامج افهم
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قراءات ذات صلة:

 املشاركة والدميقراطية املواطنة -اتخاذ القرار

على ضفاف نهر النيل ،في محافظة المنيا ،عروس الصعيد الجميلة ،ن ّمَت نيفين زكي
وش ّبَت عن الطوق .هي من مواليد عام  ،72كانت منذ سنواتها األولي مثل الكثير من
بنات جنسها تهوي فن الخياطة وحبك الخيوط واألقمشة لغزل شيئا من صنع أيديها .دفعتها
هذه الهواية للعدول عن قرارها والتحويل من الدبلوم التجاري للفني وظلت طوال سنوات
الدراسة تنتظر بفارغ الصبر اليوم الذي تتخرج فيه لتبدأ العمل .حصلت نيفين علي الدبلوم
الفني عام  1990وتبادر إلي ذهنها أن تعمل في أحد المشاغل لتكتسب ما ينقصها من
خبرة و تتشرب الحرفة من صانعيها ولكن بكل أسف كان األمر أشبه باقتناص وجبة
هنيئة من فم األسد فلوال إنها كانت تراقب حركة سير العمل لما تعلمت شيئا ولذا فقد
تركت عملها في المشغل بعد قرابة عام .مر عام آخر تزوجت فيه نيفين واتخذت حياتها
شكال آخر .تحكي نيفين بلغتها الصعيدية الجميلة عن بداياتها وتقول :أحسن حاجة أن
الست تشتغل ،القعدة في البيت ملهاش أي لزمة .أنا بعد ما اتجوزت قعدت سنتين في البيت
وكنت متضايقة ،كنت أجلس وحدي مبعملش حاجة حتي يرجع زوجي من عمله .لكن
زوجي هو اللي ساندني وشجعني علي عمل مشروع تريكو صغير .كان وقتها المحافظة
تمنح عشرة آالف جنيه قرضا لكل من يستغني عن التعيين .تخليت عن حقي في التعيين
مقابل هذا القرض الذي أخذته في صورة ماكينة تريكو".
في البداية ،أصر الموظف المختص علي إعطاء نيفين ماكينة خياطة ألنها خريجة قسم
خياطة و لكنها أحبت العمل في التريكو و لذا أمام تصميمها هي و زوجها أذعن الرجل
إلرادتهم .بدأت نيفين تعمل في البيت ،لم تكن تملك حتي ماكينة خياطة بل كانت
تخيط بيديها .بدأت من الصفر وعلمت نفسها بنفسها فلمدة ستة شهور كانت تخطأ و
تخطأ حتي أتقنت ما تفعله ثم بدأت تتجول علي المحالت التجارية لتتعرف على أشكال
المالبس المختلفة .تعاملت نيفين مع األمر الواقع حيث كان لزاما عليها أن تنهي ما بدأته .
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املؤمتر السنوي الثالث لبرنامج «افهم»  -يونيو 2009
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كانت قلة السيولة هي أهم العقبات التي واجهتها نيفين فهي كان عليها تسديد قرض
المحافظة وتحقيق بعض المكسب لتتمكن من االستمرار .كان تسويق منتجاتها أمر
ليس بيسير ولكنها بدأت تبيع بالقطعة ألفراد تعرفهم .في يوم ،أتاها شخص كان يعمل
في إحدي الهيئات الحكومية ،لم يكن يملك من المال ما يعطيها إياه و لكنه كان يعمل
كوسيط ،يسحب منها بضاعة ليبيعها لزمالؤه و لكنه مع الوقت امتنع عن سداد ما عليه
من ديون .بالرغم من إنه كان عليه شيك بآالف الجنيهات إال إنه لم يبال باألمر مما دفع
زوجها في نهاية األمر لتقطيع الشيك في وجهه ولكن رب ضارة نافعة فقد تعرف عليهم
الناس من خالل هذا الرجل و تَنَا َقلَت األ ْفواه ال ّنَبأ من مصلحة حكومية ألخرى حتي ذاعت
شهرتهم في المنيا كلها.
بعد أربع سنوات من بيع بالقطعة ألفراد ،بدأت نيفين توزع بالجملة للمدارس والجمعيات
والمؤسسات .تمكنت من شراء ماكينة خياطة بالقسط وبمرور كل عام ،كانت تنفق
كل ما تجنيه في سبيل تحديث إنتاجها فتقترض من البنوك والجمعيات لشراء ماكينات
جديدة حتى تستخدم غرز و أشكال جديدة.

قراءات ذات صلة:

 مبادئ االقتصاد ونظم السوق ابداء مشروعك اخلاص -خطة العمل

في عام  ،2002بعد سبع سنوات من العمل داخل بيتها الذي ازدحم بما فيه من ماكينات،
تمكنت نيفين من تأجير مكان في منطقة تُسمي أبو فليم ،تقع على شرق النيل،
واقترضت من البنك عشرة آالف جنيه لتجهيز "مشغل مارينا" الذي يعمل فيه اآلن عشرة
فتيات .في العام الماضي ،تمكنت نيفين من شراء ماكينة جديدة بقرابة السبعين ألف
جنيه كما إنها توسعت في نشاطها فبدأت تعمل في مجال المنتجات القطنية التي القت
رواجا كبيرا.

مازالت نيفين تعمل في بيتها من التاسعة صباحا للحادية عشر مساءا ،تصمم وتضع لمساتها
األخيرة علي منتجاتها ،توازن بين متطلبات أوالدها و مواعيد تسليم عمالئها فتقسم وقتها
بين هذا و ذاك .ما زال طموحها ال يعرف سقفا يحده فهي تتمنى شراء مشغل كبير يضم
كل ما تملكه من مكن نصفه في بيتها النصف اآلخر في المشغل.
لقد جرت العادة أن نقول إن وراء كل رجل امرأة ولكن في هذه الحكاية علي وجه
الخصوص ،الرجل وقف خلف المرأة ليؤازرها و بجانبها ليحميها .صدق من قال إن اليد
الواحدة تعجز عن التصفيق فقد كانت موهبة نيفين في القص والخياطة وما يشابها من
أمور فنية ،أما زوجها فقد كانت لديه قدرة على إصالح الماكينات وتشغيلها كما أنه
كان يسافر إلي المحافظات األخرى يسأل عن أحدث ما ظهر من معدات ويقوم بشراء
مستلزمات المشغل.
قصتهم تثير دهشة الكثيرين مما يعرفونهم ربما ألنه ال يوجد ما يماثلها فمن بين الذين
تقدموا مع نيفين للمحافظة لعمل مشروعات ،انتهت أحالمهم بإحدى النهايتين ،الطالق أو
فشل المشروع من الناحية المادية ،أما هي فقد حصلت على قصة استمرت ستة عشر سنة،
مازالت أحداثها تتعاقب.
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الجدير بالذكر أن جاهزية القطاع الخاص وحدها ال تكفي لبناء اقتصاد سوق سليم ،وإن
كانت شرطاً له .وعليه ،اعتمدت استراتيجية مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون
مع األطراف المعنية ،جمعيات األعمال واألجهزة التنفيذية والتشريعية ،على المشاركة في
تهيئة بيئة األعمال للمستثمرين المحليين والخارجيين .وكان من ضمن أهم التحديات في
هذا الصدد تعدد وتضارب القوانين المنظمة لألعمال في مصر أو عدم توافقها مع آليات
اقتصاد السوق نتيجة تراكمات سنوات طويلة كان االقتصاد فيها يدار بصورة مركزية.
عمل المركز ألكثر من عشر سنوات مع شركائه من منظمات األعمال المصرية ،مثل
اتحاد جمعيات التنمية االقتصادية ( )2017 – 2004والجمعية المصرية لشباب األعمال (– 2001
 )2011واتحاد الصناعات المصرية والجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين ،على بحث
القضايا المعوقة لالستثمار ونمو المشروعات الصغيرة.
ومن أهم إجنازات املركز وشركائه في املساهمة في حتسني بيئة األعمال:

قراءات ذات صلة:
مقترحات تحسين مناخ االستثمار في مصر
«المنتدى االقتصادي لمصر ب ُكرة»
واتحاد جمعيات التنمية االقتصادية
يناير 2015

 -مقترحات حتسني مناخ االستثمار في مصر

 -توضيح أن مصطلح "غير رسمي" ال يقتصر فقط على القطاع غير الرسمي أىالمشروعات غير المسجلة ،وإنما يمتد ليضم جميع المعامالت غير الرسمية التي
تقوم بها بعض الشركات بعد إتمام عملية التسجيل خاصة في مجال المشتريات
أو المبيعات أو التعيين والتوظيف والمعامالت المالية بصورة عامة.
 -نشر المعرفة واقتراح الحلول الخاصة بدمج القطاع غير الرسمي في العمليةاالقتصادية من خالل بناء توافق بين جميع شركاء التنمية.

 -العمل مع اتحاد جمعيات التنمية االقتصادية على إصدار خريطة طريق تنفيذيةوتشريعية للتعامل اإليجابي مع القطاع غير الرسمي
 -العمل مع مقترحات خاصة بتسهيل إصدار التراخيص الصناعية حتى صدر قانونالتراخيص الصناعية في .2017

القطاع اخلاص..
قاطرة النمو والتنمية

 -تمثيل شركاء المركز من جمعيات األعمال في اللجان الحكومية المعنيةبالمشروعات الصغيرة

رحلة عشرين عاما
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- -تعديل أو تسهيل جراءات تسجيل الشركات لتسهيل دخولها السوق الرسمية

- -إطالق المبادرة الوطنية للتحول القتصاد غير نقدي وتبنيها
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 -إعداد مقترحات لقانون جديد ينظم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيةالصغر.

قراءات ذات صلة:

 التحول للقطاع الرسمي:دليل املنشأة ودليل األجهزة املختصة
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شركاء املركز في اجلهود السابقة:

-اتحاد الصناعات المصرية-اتحاد جمعيات التنمية االقتصادية-المعهد القومي لإلدارة-المعهد المصرفي المصري-الهيئة المصرية للرقابة المالية-جريدة اليوم السابع-جمعية أعمال إسكندرية-جمعية رجال االعمال المصريين-جمعية شباب األعمال-كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة-مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية-مركز المديرين المصريين-مؤسسة المصري اليوم-هيئة سوق المال--وزارة الدولة للتنمية اإلدارية
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مركز املشروعات الدولية اخلاصة

ا شارع الفيوم متفرع من كليوبترا
مصر الجديدة ،القاهرة
الموقع باللغة العربية www.cipe-arabia.org :
الموقع باللغة االنجليزية www.cipe.org :

